
 هیاى ُز چَ لة اطت لة تو تؼٌَ تزیي

 هیاى ُز چَ دل اطت دمل ػکظتَ تزیي

 تو آػٌا تزی اس مهَ تَ حال دمل

 تَ داغ و درد لثت هٌن ًؼظتَ تزیي

 

 گزیَ ات ُن ػذٍ رمحت گل سیثای حظیي

 کزدٍ تز اُل حزم  ُذیَ متاػای حظیي

 اس مهَ تیغ تز ای کودک طٌگیي داغن

ػکیثای حظیيگزیَ ات هی ػکٌذ قلة   

 هیاى ُز چَ غن اطت ، غوی رقیة تو ًیظت

 چزا اس ایي  مهَ آب کفی ًصیة تو ًیظت

-------------------- 

 ای قزار دل هي ای مهَ ی جاى و تٌن

 هاًذٍ هذیوى تَ تیاى غن طختت  طخٌن

 تاتت ایي عطغ و  ایي مهَ صربت اصغز

 توطَ تایذ ًَ تَ صورت تَ دو دطتت تشمن

تویی طتارٍ تزیي در آمساى دمل  

 در آتغ غن تو هٌن ػزارٍ تزیي

-------------------- 

 پظزم !  جاى مهَ تظتَ تَ جاى تو ػذٍ

 فکز هؼغول مهَ رًگ  خشاى تو ػذٍ

 علن و هؼک و عوو یت مهَ آهادٍ ػذًذ

 هاٍ ایي قافلَ طقای لثاى توػذٍ

 عووی تو تَ خذا عووی تی تذل اطت

اطتهیاى ُز چَ وفاطت وفای او هثل   

-------------------- 

 ُز ًگاُن تَ لة تؼٌَ ی تو هی تارد

 ُز ًگاُت تَ دمل تذر غوی هی کارد



 کؼتَ ی داغ تو را عقل هالهت ًکٌذ

 قصَ ی سًذگی ات ارسع هزدى دارد

 ًذارد اس تو کظی ًگاٍ خظتَ تزی

 ًذیذم اس دل خود دل ػکظتَ تزی

-------------------- 

تقذیز غوتها دل و دیذٍ طپزدین تَ   

 خیوَ ُا را مهَ تزدین  تَ تکثیز غوت

 تیي ها ُیچ کظی اس غن تو فارغ ًیظت

 مهَ درگیز تواًذ و مهَ پیگیز غوت

 تزای گزیَ ی هي تویی هباًَ تزیي

 تزای تیز غوت هٌن  ًؼاًَ تزیي

-------------------- 

 پظزم گزیَ هکي آب و عوو در راٌُذ

 اس لة خؼک تو و خواُغ هي آگاٌُذ

 فاصلَ اس لة آب و لة تو ُزچَ ػود

 پیغ طقای تو ایي فاصلَ ُا کوتاٌُذ

 هیاى ُز چَ عووطت عووی تو دگز اطت

 لثغ تَ یاد تو  اس مهیؼَ تؼٌَ تز اطت

-------------------- 

 کي صثوری گل هي توی طثو هی آیذ

 توی هؼک و علن و توی عوو هی آیذ

 اصغزم !سًذٍ مباى هزگ عطغ ًشدیک اطت

ایاِى غن و تغِض گلو هی آیذتوی پ  

 ًفض تشى پظزم تویی ُوای دمل

 صذای قلة هٌی تویی صفای دمل

-------------------- 

 هاجزای عطؼت را تَ حزم سهشم گفت

 طعی عثاص و صفای دل او تا ُن گفت



 ُز چَ غوٌاهَ تزایت تٌویظین کن اطت

 ) خاکی( اس غصَ ی تو ُز چَ تگویذ کن گفت

عشای تو ػذقلن تزای تو و عشا   

 متام خواُغ ها ًوػتَ پای تو ػذ

 

 

: حسین بادروج )ع(شاعر اهل بیت  


